
 

Дел.бр. 4316-1 

Датум: 03.09.2019. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

На основу члана 36 став 7, члана 55 став 1. тачка 7 и Прилога 3Е Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12) Предшколске установе „11.април“, Нови Београд  објављује : 

 

ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Наручилац  Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а,11070 Нови Београд 

                     интернет адреса наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs 

 

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  

 

Предмет јавне набавке: Радови – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- радови на 

крову вртића «Пчелица», бр. ЈН Р 19-06 

 

Ознака из општег речника набавке: 425260000-Радови на крову и други посебни грађевински 

занатски радови 

 

Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси у затвореној 

коверти-омоту оверену печатом са назнаком:“Понуда за јавну набавку- Преговарачки поступак 

без објављивања позива за подношење понуда текуће поправке и одржавање зграда и објеката- 

радови на крову вртића «Пчелица», бр. ЈН Р 19-06 

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу,телефон и контакт особу. 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Народних хероја 12а,11070 Нови 

Београд,сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова 

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року до 06.09.2019. ( три дана) од дана 

објављивања измене обавештења на порталу Управе за јавне набавке и сајту установе, тј. до 

06.09.2019.године и то најкасније до 10:00 часова. 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште,без обзира да је послао понуду 

обичном ,препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница  

када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока 

за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена),те није релевантан 

моменат када је понуђач послао понуду. 

 

Место, време и начин отварања понуде: отварање понуда обавиће се дана 06. 09.2019.године, 

са почетком у 10:15 часова у просторијама ПУ„11.април“,Народних хероја 12а,11070 Нови 

Београд, ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за 

подношење и отварање понуда помера се за први    наредни радни дан. 

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, неодговарајуће и неприхватљиве 

понуде. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представник понуђача, пре почетка отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну 

http://www.11april-nbgd.edu.rs/


набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од одговорног лица понуђача. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

   
Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену: 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговрачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда , у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

Основ за примену преговрачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 

36, став 1. тачка 3) 

-ако због изузетне хитности проузроковане вандредним околностима или непредвиђеним 

догађајима , чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није 

могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности 

које оправдавају хитност не могу бити ни у какавој вези са наручиоцем. 

Наручилац је упутио захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда дел. бр. 3741 од 17.07.2019. године Управи за јавне 

набавке.  

Дана 05.08.2019. године Наручилац је примио и завео под дел. бр. 4019 допис – мишљење 

Управе за јавне набавке бр.404-02-3314/19 од 29.07.2019. године  у коме се наводи да су 

испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда , предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 3) ЗЈН. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

 

1. ДС  термик про доо, ВОЈВОДЕ Влаховица 23б,Београд 

2. „Н&М ИНГ доо,Милана Вукичевића, 30Б ; Београд 

3. В.М.В. – Пробуилд доо,Уцитељска 6,Београд 

 

 

Контакт особа: Катарина Андрејев, Наташа Радовановић тел: 2603-042                                                                


